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52M
● Varasemalt terve

● 10/16 ei suutnud teed poest koju leida, kiiresti 

progresseeruv kognitiivsete funktsioonide langus ja 

afaasia

● 12/16 exitus letalis



52M



70N
● Varasemalt iseseisev ja toimekas, 

stats ravil pole viibinud

● 10/16 paari päeva veidralt käitunud, 
vasakpoone hemileid. Esialgu 
interpreteeritud kui peaajuinfarkti, 
trombolüüsi pole saanud

● Osakonnas üldseisund raske, 
voodihaige, jäsemed rigiidsed, 
seisund järjest süveneb  - teadvus-
ja liigutushäire, tekib akineetiline 
mutism

● 3/17 exitus letalis



70 N

10/16
11/16



68M
● Anamneesis dilatatiivne kardiomüopaatia, virvendusarütmia, südamepuudulikkus, 2012 insult vasakus 

hemisfääris, alkoholi kuritarvitamine

● 6/19 suhteliselt äkki tekkinud tasakaalu- ja kõnnakuhäire; kognitsioonilangus ja vasakpoolne 

hemiataksia. Kahtlus insuldile, trombolüüsi pole saanud.

● Haiglas viibimise jooksul seisund igapäevaga järjest halveneb - süveneb teadvushäire, düsartria ja 

düsfaagia, tekib deliirium, hiljem ei ole patsiendiga enam kontakt võimalik.

● 7/19 exitus letalis
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68M

6/19 7/19



Diffuusne hallaine kahjustus - dif. dgn

C -

R - RCVS

U - urea tsükli häire

M - mitokondriaalsed haigused

P - pikenenud epilepsia/postiktaalne seis

L - laminaarne nekroos/HIE, liver encephalopathy

E - entsefaliit

D - diabeet (hüpoglükeemia)



Postiktaalne seis



HIE, Laminaarne nekroos



Hüpoglükeemia



Hüperammoneemia



Entsefaliit

Autoimmuunne HSV



MELAS (Mitochondrial encephalopathy with lactate

acidosis and stroke-like episodes)



Täiendav leid 

Analüüsid suures osas korras (suhkur, maksanäitajad, põletikumarkerid, 

paraneoplastilised markerid)

Liikvoris proteiin 14-3-3 positiivne ja spetsiifiline EEG leid



Creutzfeldt-Jakobi tõbi

● Kiiresti progresseeruv neurodegeneratiivne prioonhaigus

● Spongiformne entsefalopaatia

● Esinemissagedus ~1 : 1 000 000 aastas üle maailma, M=N



Prion

● Mõiste pärineb sõnadest “protein” ja “infection”

● Normaalse proteiini (PrPc) atüüpiline konfiguratsioon (PrPSc)

● PrPc on normaalsetes rakkudemembraanides, eriti närvirakkudes

● PrPSc nakatab ja kahjustab naaberrakke

● Kudedest kõige nakkusohtlikumad on kesknärvisüsteem, silmad ja 

lümfaatiline kude

● Erinevalt teistest patogeenidest ei sisalda nukleiinhappeid

● Resistentne tavalisele sterilisatsioonile (UV, ioniseeriv kiirgus, 

formaliin, autoklaav)



Etioloogia

● Sporaadiline/idiopaatiline ~85%, 

vanemas eas

● Pärilik ~10%, noortel

● Omandatud:

iatrogeenne (transplantatsioonijärne)

variantne (“hullu lehma tõbi”) 

“As of 2018, a total of 231 cases of vCJD have been reported globally”



Kliiniline pilt ja prognoos

● Kiiresti progresseeruv dementsus ja kognitsioonilangus, isiksuse muutused, 

tserebellaarsed sümptomid, lihasjäikus, krambid ja tahtmatud liigutused, 

nägemis-, kõne-, kõnnakuhäireid, hallutsinatsioonid ja unehäired.

● Kliiniline pilt ei pruugi korelleeruda radioloogilise leiuga 

● Ravi puudub

● Suremus 100% 

● Elulemus ~6 kuud



Radioloogiline leid



Diagnoos



Kokkuvõte

CJD on kiiresti progresseeruv neurodegeneratiivne prioonhaigus

Haruldane, raskesti diagnoositav ja letaalne

Radioloogiliselt DWI>Flair diffuusne hallaine kahjustus (korteks, basaalganglia)

Tähtis eristada teistest potentsiaalselt pöörduvatest seisunditest (postiktaalne 

seis, hüpogükeemia jne)



Tänan tähelapanu eest!
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